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قیمت جهانی مواد غذایی
برای دهمین ماه
افزایش یافت

سازمان حمایت ۱۹ :درصد
مرغداریها اقدام به احتکار
یا عرضه خارج از شبکه کردهاند

ســازمانخواربــاروکشــاورزیملــلمتحــد(فائــو)

معــاون ســازمان حمایــت اعــام کــرد طــی

دهمینماهمتوالیافزایشیافتوبهباالترینحداز

مرغداریدر۲۰روزگذشته،مشخصشد۵۷۳واحد

اعــامکــردقیمــتجهانیمــوادغذاییدرمــارسبرای

بازرســیهایانجــامشــدهنزدیــکبــهســههــزارواحد

ژوئنسال۲۰۱۴رسید.

تولیــدکننــدهمــرغ(۱۹درصد)کهمبــادرتبهاحتکاریا

بــه گــزارش ایســنا ،قیمــت جهانــی مــواد غذایی در

عرضهخارجازشبکهکردهاند.

بحبوحــه خریــد و انبارســازی کاالهــای غــذای اساســی

بــه گــزارش وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،ســید

طوالنیتریــن رونــد صعــودی در بیــش از یــک دهــه

در بــازار مــرغ و عرضــه نشــدن کافــی ایــن محصــول بــه

کــه تغییرات ماهانه ســبدی از غــات ،دانههای روغنی،

مرغــداران از عرضــه مــرغ به بازار خــودداری کرده یا این

مــارس بــه  ۱۱۸.۵واحــد در مقایســه بــا  ۱۱۶.۱واحــد در

دلیــل موضــوع در دســتور کار ســازمان حمایــت مصــرف

توســط چیــن کــه ریســک تــورم ســریعتر را برانگیختــه،

جــواد احمــدی اظهــار کرد :پــس از التهابات ایجاد شــده

گذشــته را پیدا کرده اســت .شــاخص قیمت غذای فائو

بازار ،گزارشهایی دریافت شــد که نشــان میداد برخی

محصوالت لبنی ،گوشــت و شــکر را بررســی میکند ،در

محصول را خارج از شــبکه عرضه میکنند که به همین

فوریه رشــد کرد .شــاخص فوریه پیش از این  ۱۱۶واحد

کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت.

اعام شده بود.

او افــزود :طــی بازرســیهای انجام شــده از نزدیک

فائو در بیانیهای اعام کرد :برداشت جهانی غات

در ســال  ۲۰۲۰بــه رکــورد باالیــی میرســد و نشــانههای
اولیــه از افزایــش بیشــتر تولیــد در ســال جــاری حکایت

دارد.

شــاخص قیمــت غــات فائــو در مــارس بــر مبنــای

ماهانــه  ۱.۷درصــد کاهــش یافت و به هشــت ماه رشــد
متوالــی پایــان داد اما همچنان  ۲۶.۵درصد باالتر از ماه

به سه هزار واحد مرغداری توسط بازرسان سازمانهای

قیمتگذاریبامیهوآشاستانیشد

گذشــته اســت .در میان غات اساســی ،قیمت صادرات

مدیــرکل دفتــر امــور بازرگانــی وزارت

اســتانداران سراســر کشــور به عنوان روســای

مدیــر کل امــور بازرگانــی وزارت صمــت

یافت که منعکس کننده عرضه خوب و چشم اندازهای

بــرایمصــرفماهرمضــانخانوارهــا،اصناف

کاالهایی که در ماه رمضان مورد مصرف ویژه

میــان اســتانها بــر اســاس ضریــب جمعیت،

شــاخص قیمــت روغــن گیاهــی فائــو تحــت تاثیــر

بــرایتولیــدزولبیــا،بامیــهیــاآشوحلیــم

مارس هشت درصد رشد کرد و به باالترین حد از ژوئن

۱۸۰هزارتنبراییکماهکلکشوربودهو

گندم بیشــترین کاهش را داشــت و  ۲.۴درصد کاهش

تولید دلگرم کننده برای محصول سال  ۲۰۲۱است.

قیمــت باالتــر روغنهــای پالــم ،کلــزا و آفتابگــردان ،در
سال  ۲۰۱۱رسید.

صمــت عنــوان کــرد  ۱۸۰هــزار تــن روغــن
وصنایــعدرنظــرگرفتــهشــدهاســت،چــون

میــزانمصــرفروغــنافزایــشمییابــد.این
برشاستانیآنهممشخصاست.

ســتادهای تنظیــم بــازار اســتانها اباغ شــد.

قرار میگیرند مشــخص شــده و ســطح عرضه
آنها افزایش پیدا کرده است.

در ادامه خاطرنشــان کرد :میزان توزیع روغن

میزان مصرف و نیاز تقســیمبندی شــده و در
اختیــار کارگــروه تنظیــم بــازار اســتانها قــرار

مرغ به دلیل روند ســریع واردات کشــورهای آسیایی به
خصوص چین افزایش یافتند.

شــاخص قیمت شکر بر مبنای ماهانه چهار درصد

کاهــش یافــت امــا در مقایســه بــا مارس ســال گذشــته

همچنــان  ۳۰درصــد باالتــر بود .کاهش قیمت شــکر در
مــارس تحت تاثیر چشــم انداز صــادرات باالی هند روی
داد.

بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،فائــو پیــش بینی خود

بــرای فصل برداشــت غات  ۲۰۲۰را بــه  ۲.۷۶۵میلیارد
تن در مقایسه با برآورد قبلی  ۲.۷۶۱میلیارد تن افزایش
داد که رشــد ســاالنه دو درصدی را نشــان میدهد .این

نهاد انتظار دارد تولید جهانی غات در سال  ۲۰۲۱برای
ســومین ســال متوالــی افزایــش پیــدا کنــد .پیــش بینــی

میشــود بــا بهبود چشــمگیر محصول اکثر نقــاط اروپا و
انتظارات برای برداشت باال در هند ،تولید جهانی گندم

امسال به رکورد  ۷۸۵میلیون تن میرسد که  ۱.۴درصد
باالتر از ســطح ســال  ۲۰۲۰است .همچنین پیش بینی
میشــود با برداشــت خوب در برزیل و محصول فراوان

آفریقای جنوبی ،تولید ذرت باالتر از حد متوسط باشد.

اتحادیه گوشت گوسفندی
مطرح کرد :کاهش نسبی
قیمت گوشت قرمز
بــهگفتــهرئیــساتحادیهگوشــتگوســفندیهم

اکنــوننمیتــوانقیمتــیرابــرایگوشــتاعــامکــردو
اکنــونبــازاردرنوســاناســتوباتوجهبــهاینکهتازه
شروعبهکارکرده،قیمتهاتثبیتنشدهاست.

مشــاور اتحادیــه مرغــداران گوشــتی

گفــت :بــا توجــه بــه میــزان جوجهریــزی و

افزایــشتولیدجــایهیچگونــهنگرانیبرای
تامینمرغدرماهمبارکرمضاننداریم.

متناسب با شرایط خود قیمتگذاری کند.

سراســر کشور اقدام کردند.

بــازار مــرغ خبــر داد و گفــت :امــروز نــرخ هــر

کیلــو مــرغ زنده درب مرغداری  ۱۷هزار و ۱۰۰

تومــان و مــرغ گــرم در خــرده فروشــیها ۲۴
هزار و  ۹۰۰تومان است.

وی افــزود :رصدهــا نشــان مــی دهــد که

روزانــه بیــش از نیــاز مــرغ وارد میــدان بهمــن

میشــود کــه بــا وجــود اســتفاده خانوارهــا از
ذخایر یخچالی و پشت سر گذراندن ایام عید

مــرغ و رســیدن وزن الشــه بــه  ۳کیلوگــرم
نگرانیهایــی مبنــی بــر افــت قیمــت مــرغ بــه
کمتر از نرخ مصوب بواسطه ازدیاد عرضه در

برابر تقاضا وجود دارد.

این مقام مســئول افزایش میزان جوجه

ندارد.

 ۱۰۰درصــد نهــاده دامی با نــرخ مصوب تامین

وی ادامــه داد :اســتانهای تامین کننده

کننــد و ظاهــرا ذرت و کنجالــه به میزان کافی

شــدند کــه بــا توزیــع نهــاده از طریــق ســامانه

صــورت گیــرد تــا نهــاده در زمان مقرر بدســت

مــرغ تهــران موظــف بــه تامیــن مرغ بیشــتری
بازارگاه مشــکلی در عرضه مرغ نداریم .بنابر

تمهیــدات صــورت گرفتــه ،مــاه رمضــان بــازار

متعادلی پیش رو خواهیم داشت.

وجــود دارد ،تنهــا مدیریــت در تامیــن بایــد

مرغــدار برســد؛ چرا که تاخیــر در توزیع نهاده

بــه واســطه تامیــن از بازار آزاد منجــر به زیان

مرغداران می شود.

مطابق قانون با آنها برخورد خواهند کرد.

معــاون بازرســی ورســیدگی بــه تخلفــات ســازمان

حمایــت ،از شــهروندان تقاضــا کرد در صورت مشــاهده
هرگونه تخلف اقتصادی از جمله احتکار ،عرضه خارج از
شبکه ،گرانفروشی ،صادر نکردن فاکتور ،تقلب ،امتناع

از فروش کاال ،درج نکردن قیمت ،فروش اجباری کاال و

خدمات ،موضوع را به تلفن  ۱۲۴اعام کنند.

جامعه تورگردانان ایران:
ویروس را کنترل کنید
نه مردم را
رئیــس جامعــه تورگردانــان ایــران بــا انتقــاد از

وضعپرخطردربرخیشــهرهاباپایانتعطیاتنوروز

فــرودگاهامــامراداشــتهکــهبهنظرمیرســد

صــرف رســیدن بــه فرودگاهــی کردهانــد که تا

اکنون تعطیل است.

هزینهها تمایل چندانی به انجام آن نداشــته

این محتوا منتشــر کرد« :نوشــتیم ...گفتیــم ...التماس

مردماستقبالنمیکنند،

مهلــت بدهیــد تــا مثــل ســال قبــل از فرصــت تعطیات

ایــندرخواســتبــااســتقبالســردمــردمو
ایرالینهامواجهشود.

اصفهــان از فــرودگاه امــام اســتفاده کنــد.

کاهش یافته است.

داد :بــا افزایــش  ۲۵درصــدی تولیــد گوشــت

مبنــی بــر کمبود در تولید یا عرضه مرغ وجود

دامــی افزود :گرچه مســئوالن قــول دادند که

خــود را دارنــد ،گفت :بازرســان این ســازمان با جدیت و

انجام دهند .درخواســتی که به نظر میرســد

از تهــران بــرای ســفر بــه کیش،مشــهد یــا

گوشــت گوســفندی بیــن شــش تــا هفــت هــزار تومان

مشــاور اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه

اطمینــان می دهم که جای هیچ گونه نگرانی

وی درباره آخرین وضع تامین نهادههای

این برهه قصد احتکار و عرضه خارج از شبکه محصول

نــوروزی و بیتوجهــی نســبت بــه هشــدارها و کنتــرل

درخواســت انجــام پروازهــای داخلــی در

گرفت.

بازار هســتیم .به گفته وی طی  ۷روز اخیر نیز قیمت

عرضه نداریم.

فراتــر از نیــاز خواهــد بود ،از ایــن رو به مردم

جوجهریزی دارند.

وی بــا تذکر بــه برخی از واحدهای مرغداری که در

در حالــی رئیــس ســازمان هواپیمایــی

بــه فــرض اینکــه مســافری بخواهــد

خــود را انجــام میدهنــد و بعــد از آن شــاهد رکــود در

تخصیــص  ۵۰روز نهــاده دامــی و افزایــش

تولید می شــود که با وجود این میزان عرضه

کننــد کــه بــا وجــود این رغبــت بیشــتری برای

حکومتی معرفی شدند.

چراکه با احتســاب زمانی که در فرودگاه باید

شــرکتهای هواپیمایــی در نظــر خواهنــد

اخیــر ،مــردم در ســه روز اول مــاه رمضــان خریدهــای

کمبــودی در عرضــه مــرغ نداریــم ،بیــان کــرد:

بــرای مرغ تعیین شــده ،مرغــداران زیان نمی

باالی هفت هفته کرده بودند ،شناسایی و به تعزیرات

بهرهبــرداری رســیده،ضمن اینکــه ترمینــال

هواپیمایــی کشــوری مشــوقهایی را بــرای

قیمت گوشت نیز کاهش یابد.

بــا توجــه بــه  ۵۵تــا  ۵۶میلیــون قطعه جوجه

حداقــل  ۲۵درصــد گوشــت مــرغ بیشــتری

برشــمرد و گفــت :بــا افزایــش ســن کشــتار،

در پایــداری تولیــد گفــت :بــا قیمتی کــه اخیرا

اقــدام بــه احتــکار و عرضــه خارج از شــبکه مرغ با ســن

شکســت خــورده یکبــار دیگــر از ایرالینهــا

فرودگاهــی امــام خمینــی (ره) و ســازمان

ملکــی ادامــه داد :بــر اســاس تجربیات ســالهای

کمالــی سروســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه

اشــاره بــه نقــش موثر اصــاح قیمــت مصوب

فروردیــن  ۱۴۰۰انجــام شــد ۵۷۳ ،واحــد متخلــف کــه

خانوادگــی را عامل گســتردهتر شــدن ویــروس کرونا در

اقــدام شــرکت فرودگاههــا و شــرکت شــهر

بســیار در بازار گوشــت تأثیرگذار است و باعث میشود

ریزی و ســن کشــتار از  ۴۵به  ۵۰روز را یکی

مشــاور اتحادیــه مرغــداران گوشــتی بــا

کــه در دوره زمانــی  ۲۰روزه از  ۲۶اســفند  ۱۳۹۹تــا ۱۵

مخالفتایرالینهاباپیشنهادانجامپروازهایداخلیازفرودگاهامام

دیگر پروازهای داخلی را برقرار کند.

اینکــه توزیــع گســترده مــرغ کــه در حــال انجــام اســت،

نظارت استانها معین میشود تا هر استانی

بــه تشــدید نظارتهــا و بازرســیها از ایــن مراکــز در

بــه گــزارش ایســنا ،در هفتههــای گذشــته ،ســعید

وی ادامــه داد :بــه منظــور تســهیل ایــن

عرضــه دام بــه وفــور انجام میشــود و زیاد اســت ضمن

کــرد :قیمــت مصــوب بــرای زولبیــا و بامیــه،

التهــاب و ناامــن ســازی فضــا بــرای ســودجویان ،بــا

برخــوردیکــهبــاصنعــتگردشــگری،بــهدنبــالاعام

مقاصــد کیش ،مشــهد ،اصفهان و چند شــهر

در بــازار گوشــت گوســفندی رخ نمیدهــد ،اضافــه کرد:

اصنــاف باشــد .برخی از ایــن برنامهها هم در

دیگــر از عوامــل موثــر در آرامــش بــازار مــرغ

باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،از ثبات و آرامش

فــرودگاه امــام خمینــی (ره) ایــن اســت که به

کار کرده ،قیمتها تثبیت نشده است.

دیگر خبری از صف نیست.

 ۲۵درصــدی تولید گوشــت مــرغ ،کمبودی در

اتحادیــه مرغــداران گوشــتی در گفــت و گــو با

خمینــی (ره) اظهــار کــرد :درخواســت مــا از

وی با اشــاره به اینکه در ماه رمضان اتفاق خاصی

برش استانی آن هم مشخص است.

محمــد علی کمالی سروســتانی ،مشــاور

برقــراری پروازهــای داخلــی در فــرودگاه امــام

بازار در نوســان اســت و با توجه به اینکه تازه شروع به

حلیم میزان مصرف روغن افزایش مییابد ،این

کــه در ســالنها ریختــه شــده و پیــش بینــی

شــرکتهای هواپیمایــی بــا اشــاره بــه لــزوم

نمیتوان قیمتی را برای گوشت اعام کرد ،گفت :اکنون

مصــرف کننــدگان ،کمــک بــه برقــراری ثبــات و رفــع

آن حتما افزایش مییابد.

سیاســتگذاری دولــت بــرای صیانــت بیشــتر از حقــوق

اتحادیهمرغدارانگوشتی:نگرانیبرایتامینمرغ
درماهرمضانوجودندارد

در جلســه وزیــر راه و شهرســازی بــا مدیــران

گوسفندی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون

جهاد کشــاورزی ســپرده شــده و سطح عرضه

ایــن ســازمان و ســازمان صنعــت اســتانها همــگام بــا

هم به قرارگاه ساماندهی بازار مرغ در وزارت

نابســامان بــازار مــرغ در ماههــای اخیــر بازرســان

احمــدی تاکیــد کــرد :از تعــداد کل ایــن بازرســیها

به گزارش تســنیم ،تــورج دهقانیزنگنه

علــی اصغــر ملکــی ،رئیــس اتحادیــه گوشــت

برنامهریزیهایــی شــده اســت .موضــوع مــرغ

فروشــان مــرغ ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه وضعیــت

مــورد شــکر ،گوشــت ،گوشــت منجمــد ،برنــج

مرغداریهــا ،کشــتارگاهها ،عمــده فروشــان و خــرده

بــرای طول مــاه رمضان اســت چراکه برخی از

اعام کرد یکی از عوامل موثر در افزایش این شاخص،

کاهــش داشــت .فائــو اعام کرد قیمت گوشــت خوک و

وی بــا اشــاره بــه دیگــر اقــام گفــت :در

بــه اقدامــات انجــام شــده ایــن ســازمان در بازرســی از

آش ،حلیــم و غیــره از طریــق کمیســیونهای

در مــورد وضــع تنظیم بازار مــاه رمضان اظهار

کرد اما برخاف سایر شاخصها ،بر مبنای ساالنه اندکی

حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــا اشــاره

بهرهگیــری از تمــام ظرفیــت و امکانــات موجود نســبت

 ۱۸۰هــزار تــن بــرای یــک ماه کل کشــور بوده و

خصوص در چین ،گران شد.

معاون بازرســی و رســیدگی به تخلفات ســازمان

خانوارها ،اصناف و صنایع در نظر گرفته شــده

اقــام بایــد قبــل از ماه رمضان باید در دســت

شــاخص قیمت گوشت در مارس  ۲.۳درصد رشد

تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

بیــک زاده تصریــح کــرد :برخــی از ایــن

شــاخص قیمــت لبنیــات در مــارس  ۳.۹درصــد

شیرخشــک بود که به دلیل افزایش واردات در آســیا به

تشــکیل پرونده با ارزش بیش از  ۱۱۷میلیارد تومان به

این مقام مســئول همچنین خاطرنشــان

 ۱۸۰هــزار تــن روغــن بــرای مصرف مــاه رمضان

صدیــف بیــکزاده ،مدیــرکل دفتــر امــور

کرد :دســتورالعمل تنظیم بازار ماه رمضان به

عرضه خارج از شــبکه کرده بودند ،شناســایی و پس از

وی با اشــاره به توزیع روغن تصریح کرد:

میکنند.

اســت ،چون برای تولیــد زولبیا ،بامیه یا آش و

رشــد کرد کــه دهمین افزایش ماهانــه متوالی بود .فائو

 ۵۷۳واحــد تولیــد کننــده مرغ که مبادرت بــه احتکار یا

گرفتــه اســت و آنها این موضــوع را مدیریت

برنامهریزیها برای قبل از ماه مبارک و برخی

بازرگانــی وزارت صمــت ،در گفتوگــو بــا ایلنا

دست انجام است.

صنعت ،معدن و تجارت اســتانها در  ۲۰روز گذشــته،

فــارغ از هزینــهای کــه بایــد بــرای رفتــن بــه
فــرودگاه امــام پرداخــت شــود کــه البتــه بــا

متــرو این هزینه به شــدت کاهــش مییابد،

فاصلــه مناطــق مرکــزی پایتخــت تا فــرودگاه

امام چیزی حدود دو ســاعت اســت ،مناطق
شــرقی پایتخــت فاکتــور گرفتــه میشــود.
مســئلهای کــه قطعــا شــرکتهای هواپیمایی

و بهخصــوص مــردم توجــه ویــژهای بــه آن
خواهند داشت.

یــا در مثالــی دیگــر فــردی میخواهــد از

فــرودگاه امــام به اصفهان ســفر کنــد .فاصله

زمینــی تهران تــا اصفهان حدود ۴۳۰کیلومتر
است که تقریبا  ۴.۵ساعت از طریق استفاده

از حملونقــل جــادهای زمــان میبــرد .در ایــن

مــورد نیــز به نظــر نمیرســد مــردم تمایلی به
طــی مســافت  ۲ســاعته تــا فــرودگاه امــام و
انجام پرواز تهران-اصفهان را داشــته باشــند،

انتظــار پــرواز را بکشــند حــدود  ۴ســاعت را

یک پرواز داخلی را انجام دهند.

یکآغازبدفرجام
اول دی مــاه ســال  ۹۸در آییــن معارفه

مدیرعامــل کنونــی شــهر فرودگاهــی امــام،
علی رســتمی مدیرعامل ســابق از آغاز رسمی

پروازهــای داخلــی ترمینــال ســام طــی بهمن

امســال توسط شــرکتهای هواپیمایی داخلی

خبر داده بود.

وی یادآور شد :ترمینال سام بر اساس

دستور وزیر راه خرداد امسال به بهره برداری
رســید و هــم اکنــون  ۵ایرالین داخلی  ۷پرواز
را انجام می دهند و تا عید نوروز به  ۱۵پرواز

افزایش می یابد.

وی بــا بیــان این که پــس از عید هم یک

ســاعت یــک پــرواز در ترمینــال ســام انجــام
خواهد شد ،افزود :همزمان با افتتاح ترمینال
ســام ،شــروع فعالیــت اقتصــادی در شــهر

فرودگاهــی آغــاز شــد کــه بــه جــذب ســرمایه
گذاری کمک خواهد کرد.

مدیرعامــل ســابق شــهر فرودگاهــی

امــام گفــت :بســتر پروازهای داخلی در شــهر
فرودگاهــی بــا افتتــاح ترمینــال ســام فراهــم

شــده اســت ،بر اســاس توافق با ایرالینها و
تفاهــم بــا آنهــا به صورت رســمی از بهمن ماه

امسال پروازهای داخلی انجام می شود.

رســتمی ایــن را هــم گفــت که ســال ۹۷

حــدود  ۵۵درصــد رضایتمنــدی مســافران را
داشــتیم کــه هم اکنون بــه  ۷۰درصد افزایش
یافته است.

شــیوع ویروس کرونا از اواخر ســال ۹۸

در کشور شرایطی را به وجود آورد که نه تنها
وعــده هــر یــک ســاعت یــک پــرواز مدیرعامل
ســابق شــهر فرودگاهی محقق نشــد که پس

از گذشــت حــدود  ۱۵مــاه عملکــرد فــرودگاه
امــام در پروازهــا بــه کمتریــن میــزان از زمــان

ســام نیــز بــا وجــود هزینههــای بســیار بــاال

وعدهاجرایبرنامههایخوب
برایتوسعهشهرفرودگاهی

محمدمهــدی کربایــی مدیرعامــل شــهر

فرودگاهــی امــام دیماه  ۹۸درمراســم معارفه

بتوانیــم ایــن کار بــزرگ را در شــأن مــردم و

ایــران انجام دهیــم .برنامههای بســیار خوبی

برای توســعه شــهر فرودگاهی امام داریم که
بناست همانها را دنبال کنیم.

وی با بیان این که اسم شهر فرودگاهی

امــام ،اســم و پــروژه ای بــزرگ اســت ،گفــت:
نمــی توانیــم انتظــار انجــام کار بــزرگ را تنهــا

از یــک مجموعــه داشــته باشــیم .اولیــن کار
رســیدگی به وضعیت داخلی شهر فرودگاهی

امام است.

شــرکتهای هواپیمایــی بــا توجــه بــه افزایش

ســفر ســخن گفــت و متنــی را هــم در اینســتاگرامش با

باشند.

کردیم ...قســم دادیم که دو تا ســه هفته صبوری کنید.

ولیمجبورند

رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی در

اینبــاره میگویــد :دو روز قبل بــا حضور وزیر

راه و شهرســازی ،رئیــس ســازمان هواپیمایــی
کشــوری و مدیران ایرالینها جلســهای برگزار

شد.

یونــس دقیقکیا درباره انجــام پروازهای

داخلــی در فــرودگاه امــام خمینــی (ره) افزود:

رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری ایــن

پیشــنهاد را بــه ایرالینهــا دادند،امــا ایــن

پیشــنهاد بایــد بررســی شــود .قــرار اســت از
اردیبهشت ماه در فرودگاه مهرآباد یک سری

مدیرعامل شــهر فرودگاهــی امام افزود:

داشــته باشــیم تا برای کســانیکه می خواهند

برای انجام برخی پروازهای داخلی از فرودگاه

سرمایه گذاری کنند امنیت را فراهم کنیم.

تــا بــرای کاهش بــار ترافیک فــرودگاه مهرآباد

امام استفاده شود.

کربایی با تاکید بر این که چهره داخلی

وی افزود :این کار مقداری سخت است

و نحــوه اداره تغییــر مــی دهیــم ،اظهــار کــرد:

کاملــی در ایــن رابطــه انجــام شــود .امــا بــا

را بــر اســاس انضبــاط مالــی ،درآمــد ،هزینــه،
همزمــان فضــا را برای جذب ســرمایه تســهیل

و فراهم خواهیم کرد .ما اهل تعامل هستیم
و از نهادهــای همــکار مــی خواهیــم در ارائــه

خدمات مطلوب همراه ما باشند.

از تابســتان ســال گذشــته بــه ایــن ســو

عملکــرد ماهانــه فرودگاه امــام از گزارشهای
شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران

حذف شــده اســت .شــاید یکــی از دالیــل این

اتفاق،کاهــش شــدید پروازهــای بینالمللــی
اســت کــه قطعــا ناشــی از شــیوع ویــروس
کروناســت .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت

رئیس ســازمان هواپیمایــی پس از یک تجربه

نمکــی ،وزیــر بهداشــت ســفرهای پرشــمار و دیدارهــای

خواســته پروازهای داخلــی را از فرودگاه امام

تعمیــرات انجــام شــود ،از ایــن پیشــنهاد شــد

باید یک جمع هماهنگ ،تخصصی و پاسخگو

مردم،ویروسراکنترلودرمانآنراواردکنید؟

کشــور دانســت و از مخالفتــش بــا برقــراری ســفرهای

خــود گفتــه بــود :بایــد تا مــی توانیم بــه لحاظ
مدیریتــی و تخصصــی کمــک جــذب کنیــم تــا

شــدهاســت،عنــوانکــردبهتــرنیســتبهجــایکنترل

و نیازمنــد زیرســاخت اســت؛ بایــد مطالعــات

اینحال اگر بنا باشــد این کار را انجام دهیم

بایستی مسیرهای پروازی تعریف کنیم.

وی گفــت :احتمــاال تعمیــر فــرودگاه

مهرآبــاد  ۶تــا  ۸مــاه زمــان میبــرد و برخــی
پروازها از فرودگاه امام انجام خواهد شد که

البته این هم قطعی نیست.

رئیــس انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی

بیــان کــرد :قطعــا مــردم از انجــام پروازهــای

داخلــی در فــرودگاه امــام اســتقبال نمیکنند

و در این مسئله شکی وجود ندارد ،اما وقتی
هم پروازی در فرودگاه مهرآباد نباشد مجبور
خواهند شد.

ســال نو اســتفاده کنیــم  ....گفتیم :اقتصاد گردشــگری
اهمیــت دارد ولــی ســرمایه اجتماعــی نظــام ســامت و

هزینههــای شــیوع مجــدد بیمــاری و اثراتش بــر اقتصاد
خرد و کان کشور نیز بیاهمیت نیست».

ایــرج حریرچــی ،معــاون وزارت بهداشــت هــم بــا

پایان یافتن تعطیات نوروز از آغاز پیک چهارم ویروس

کرونــا در کشــور خبر داد و بــا خطاب قرار دادن صنعت

گردشــگری گفــت :مگــر صنعــت گردشــگری در دیگــر
کشــورهای دنیــا چــه کار میکننــد ،برخــی صنایــع مثــل
گردشگری باید دندان روی جگر بگذارند.

ایــن اظهــارات در حالــی کــه صنعــت گردشــگری از

ســفرهای پرشــمار نــوروزی آنطــور کــه تصــور میشــود،

بهرهای نبرده اســت واکنشبرانگیز شــد .ابراهیم پورفرج
رئیــس هیاتمدیره جامعه تورگردانان ایران ـ در تماس با

ایسنا ،به هجمهای که به مردم وارد شده و آنها را مقصر

گســترده شــدن این ویروس در کشور دانســتهاند ،اشاره
کرد و گفت :سوال ما از وزیر بهداشت این است ،چرا به

جای کنترل بیماری و انتقال راه درمان به کشور ،مدام به
فکر کنترل آدمها هســتید؟ از حرفه خود دور نشــدهاید؟

وزارت بهداشت باید ویروس را کنترل کند ،راه درمان آن
را بیابد ،نه اینکه به مردم التماس کند سفر نروند.

او افزود :این ویروس به همه کشورها نفوذ کرده

و فقط مردم کشــور ما را دچار نکرده اســت .راه درمان
آن هم پیدا شــده اســت .به جای کنترل کردن و مقصر

دانستن مردم ،زیرساخت درمانی آن را ایجاد کنید.

رئیــس جامعــه تورگردانــان ایران اضافــه کرد :وزیر

بهداشــت صراحتــا اعــام کــرده افســار مهــار کرونــا از

دســت مــا در رفتــه اســت .یــک ســال فقــط دربــاره ایــن
صحبــت میکردنــد که کجا را ببندند و مردم کجا نروند،

درحالیکه باید دنبال درمان باشند .واکسن درمان این
ویــروس اســت ،آن را بیاوریــد و ویروس را کنترل کنید،

نه اینکه فقط به فکر کنترل مردم باشید.

